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emen'de çok miihim karışıklıklar oluyor 
• 
Istanbuldaki miting "Türkiye barış is

ter hiç bir arazi 
hedefi yoktur ,, biliye Vekaleti , izinsiz mitingi ve tale-1 

lerin manevi çalışma topluluklarını da-' Başvekilimizin bir Yugos-
" t k b h k t• h .. d. \ lav muharririne olan 
gı aca u are e ı oş gorme ı beyanatı 

·------
'tinge önayak olmak cürmiyle 18 ta-

lebe tahtı muhakemeye alındı 
tedbirler alındığını bu gibi teşekkül-1 
)erin mevcudiyetini farzedenler hak· 1 

kında da kanuni muamele yapılaca
ğı bildirilmektedir. 

Ankara : 23 ( A. A. ) - lstan· 
da evvelki gün izinsiz siyasi mi
ı yapıldığından,ve bu harekete 
ili talebe birliğinin önayak olduğu 
~şıldığından Dahiliye Vekaleti 
rettiği bir tebliğde hiikıimetce ta· 
enin siyasi ve kendi maddi ve 
nevi çalışma topluluklarını dağı· 

k işlere kapılmaları hoş görül
!diğinden talebe ile hocalar ara

a birlikler yapılması külı üre) 
takkiye mani telakki edildiğinden 
1 teşekküllerini menedecek kanuni 

lstanbul : 23 ( Radyo ) - Milli 
talebe birliğinin önayak olarak me· 

zuniyetsiz yapbğı mitingte bulunan 
!ardan 18 kişi mitinge önayak olmak 
cürmiyle yakalanmışlardır . Hakla· 
rında adli takibat yapılacakbr. 

Bu 18 talebenin muhakemesi ya· 
rın yapılacakbr. 

;. Yemende karışık işler 
Veliaht kardeşlerini hapsetmiş 

.. Taymis gazetesinde okunduğuna 1 
Ote; · 1 

el imam Y ahyanın büyük oğlu Sey· 
n· '.&şefim ile kardaşları arasında ge
n' •1tıısizlik vardır. Bu geçimsizlik Ve· 

~bdin iki iki kardeşini hapsetmesi 
ije son vahim şeklini almıştır. 

, imamın vefatından sonra yerine 
teı;mek için Yemende kardeşler ara· 
1ında büyük bir niza ve fesat hart!· 

• ~eti başlamasınd1n korkulur. 
·ı~ imamın yaşı ilerlemiştir. Sihhati 

de iyi değildir . Bu sebeple bir za · 
, ltıan imam Yahyanın istirahate çe· 

e· kildiği ve Yemen idaresini Veliahdin 
e ıle aldığı haber verilmişuir . 

a· Ondan evvel imam Yahyanın 
c kendinden sonra bir taç ve taht me. 
,. Selesi olmasının önünü almak için 

rallık ilan ederek büyük oğlu Ve 
liaht tanıdığı da yazılmıştı. 

Krallık ilanının manası şudur : 
Yemende eskidenberi lmJın'.ar 

Yani zidi imami ve yemen hüküııı-

d• dan olanlar bir Cumhuriyet rejimi 

imam Yahya 1 

ve geçimsiz olduğu ve babasına itaatı 
az olduğu malumdur . 1 

Bundan bir kaç yıl önce lbnisu
udla ihtilafın büyümesi ve Hicaz as
kerlerinin Yemeni istilaya başlnma j 

- Gerisi üçüncü aahifede -

bm ı •' 

Belgrad, [ 11u:ıusi 1- ~reme 
gazetesinin siyasi muharriri B~-Sve 
tovski, gazetesinde " Türkiye Baş
vekilinin nezdinde " başlığı altında 
yazdığı makalede, Türkiye Başveki
linin yalnız Türkiyede değil, bütün 
Avrupada da bir rekor vücuda ge· 
tirdiğini bildiriyor ve diyor ki : 

" filhakika ismet lnönü, on üç 
senedir Kamil Atatürkün en yakın 
mesai arkadaşı olarak hükumetin 
başında bulunmaktadır. " 

Muharrir, bundan sonra ismet 
lnönün kendisine verdiği beyanatı 
naklediyor. Başvekil bu beyanatın
da Türk - Yugoslav dostluğun
dan bahsettikten sonra şöyle de 
miştir: 

" Türkiyenin barışa ihtiyacı 
vardır. V <:. hiç bir"arazi hedefi yok 
tur. Bununla beraber milli emniyet 
meselesinde çok hassas 'ır ve küçük 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~if-ıi intihap ile tayin olunur. Evvelce A 
bu intihaplar imamların nüfuz ve da ada . h 1 

e ~b~~~~y:t~ş~~la~l~~~~e:~~~;:~:: 1 !1 .•• yenı ve ayır 1 
şiındi Yemen İmamı bütün Yemenin hır muessese daha 

a' fıükümdan olmuş ve Yemenin dün· 
ıZ Yanın buhranları devirde hususi va· 

~iyeti de çok nazik bulunmuş oldu· 
ğundan böyle dağili bir ihtilaf Ye

en için vahim olabilir . 

Türk Maarif Cemiyetinin kurduğu 
talebe yurdu dün törenle açıldı 

Madrid sokakları İspan
yol cesetlerile doldu 

İhtilalciler el bombalarile adım adım 
ilerliyorlar . Mahalleler elden ele 

· geçmektedir 

Madridirı sorı günlerdeki hali 

Madrit : 23 ( Radyo ) - Dün \ kullanarak ileıliyorlar. En çok Fas 
sal ahki çarpışmada as'.ler ağır za· askeri iş görmektedr. Çok basar 
yiat vermişlerdir. Hükumet kuvvet- vardır. 
!eri 3 top ve bir çok esliha bırakıp Bugünkü çarpışmada ihtilaciler 
kaçmışlardır. yarı kuvvetlerini sarf etmişlerdir. 

Londra : 23 ( Radyo) - Roy· Tayyareler üç gündenberi şehri 
ter muhabiri bildiriyor : bombardıman ediyo•. Ve Madridi 

Madrit halkı gece günrlüı uy- tahrip edeceğine dair beyanname 
kusuz ve korku içindedir. Şehir git· ler yağdırıyor. Madritte mahalleler 
tike , harabeye döndürülüyor. Talı- zaman zaman bir elden bir ele ge· 

' devam ediyor. çi or. 
1 ondra : 23 ( Radyo ) - Roy- Ltiİıdra : 23 [ Radyo J - ltalya 

ter muhabiri bildiıiyor : ve Almanyanın Franko hükıimetini 
Madrit Nümune hastanesi dün tanımış olması garbi Avrupada 

gece Nasyonalistler tarafından işgal vaziyeti vahimleştirmiştir. 
edilmiştir. Londra: 23 [Radyo] - ispanya 

Madrit : 23 ( Radyo ) - Cenup hükumeti halkın şiddetli ihtiyaç. 
ve şimalde dün gece yapılan taar- ları dolayısile gümrük resimlerini 
ruzlarda hükumet kuvvetleri büyük kaldırmıştır. 
galebeler elde etmiştir . 

Baldvin sefirlerle 
mülakat ediyor 
Londra : 23 ( Radyo ) - Bald

vin Alman sefirini ayrı ayrı kabul 
ederek uzun uzadıya görüştü . 

Bu ziyaretlerin sebebi malum de 
ğildir . Fakat Aım:.>n seııriyle görüş. 
mesi ispanyadan zıyade Rusyaya ol· 
duğu zannediliyor. Berlinde Mosko
vadaki Almanların muhakemesi me· 
selesi heyecanla takip edilmektedir. 

lnficare sebebiyet verdiğinden 
dolayı bir Alman mühendisi Mosko· 
vada idama mahkum o!u.ı~tur. 

Moskova mürt~ 1 .•• ll 1 · r.;ı; ı .ıle 

rini itiraf ettiklcr:n' bıld ... , .,r. hl" 

bakemelerde Alman konoolo.:.u ...ıa 

hazır bulunmuş tur . 
Bu mesele iki devlet ara~ında 

gerginliği artırmaktadır . 

Hicaz-Irak 
muahedesi 

Bağdat : 23 ( Huşusi ) - Irak 
Hariciye Vekili Seyit Naci Asil Nec· 
din merkezi olan Biyaz şehrine gitti. 
2 Ramazan tarihinde Hicaz - Irak 
dostluk muahedesini imzaladı . 

Bu muahedeye ikamet ve seyri. 
sefer protokollan da bağlıdır . 

ithalat kararı 
edildi 

tasdik 

Ankara : 23 [A.A.] icra ve-
killeri heyetince Türkiye ithalat res
mi karan dün tasdik edilmiştir. 
Bu yeni rejim ticaret ve iş alemi· 
mizde büyük bir ferahlık temin 
edecektir. 

Barselon : 23 ( Radyo ) - Bah· 
riye nazareti bu ~abah saat 6 da 
neşrettiği bir tebliğde, dünkü deniz 
çarkışmalarında iki asi torpidosu 
nun batırıldığını ve bir kruvazörün 
sakatlandığını ve hükumet bahriye· 

Bir Çekoslovak takım .. maç yapmak 
için yakında şehrimize geliyor 

sinden bir zayiat olmadığını bildir· 
mişlir. 

Madrid : 23 ( Radyo)- Madrid 
hükumet tebliği : asilerin şiddetli 
bombardımaı:d~n s o n r a hücuma 
kalktıklarını takat µüskürtüldükle 
rinı bildirmektedi r. Paza Gaooa pa 
zar günü MadridJe sükunl:ı geçmiş 
tir. Bahriye nezareti ecnebi bir dev 
Jete mensup oldukları zannedilen 
denizaltı gemilerinin Kartajena Li. 
manında hükumet donan:ııasına tor· 
pil attıklarının ve bir zırhlıyı hasara 
uğrattıklarını bildirmektedir . Asi· 

, !erin denizaltı gemileri yoktur. 
ltalya ve Almanya kendilerine 

ait bir Tahtelbahirin böyle bir ha
rekette bulunmadığını söylüyolar . 

( Tafsilat spor sütOnlarımızda ) 

Şehrimize gelecek Çek takımil.e kar~ılaşacak olan ldmanyurdu takımı 

Londra : 23 [Radyo ]- Bugün s 
Madritte ki yabancıların tahliyesi Q n dakika 
işi bitecektir. Madrit içinde muha 

Anlaşılıyot ki imam Yahyanın 
;; bu tedbiri kafi gelmemiştir . 

Çünkü ayrı analardon olan kar
deşler arasında dehşetli rekabet ol

~ duğu gibi onların da kuvvetli taraf
tarları vardır . 

Dün öğleden sonra saat 15 te. 
şehrimiz Türk Maarif Cemiyeti ta
lebe yurdu parlak bir törenle açıl· 
mıştır. 

it altında bakılacağını ve şehrimiz rebe şiddetle devam ediyor. lhti- \ 
büyüklerinin yardımile açılan Yurdun lalciler adım adım ve el bombalan 

Kamutayın dünkü toplantısında 

Bundan başka imam Yahyanm 
O ta imparatorluk devrindenberi birik

tirdiği milyonlarca altını vardır . 
Bu servet hükumet maliyesine 

devredilmemiş fakat hükumet vari· 
dabnc!an ele geçmiş olduğuna göre 
bunların sırf veliahdin şahsına geç
mesi meselesi fikri kardeşlerin ve 
taraftarlarının based ve itirazın! celp. 
etmektedir . 

Büyük kardeşin tabiatı da sert 

Vali, Kumandan, Belediye Reisi 
ve Kültür Direktörü başta olmak 
üzere kalabalık bir davetli kütlesi 
muayyen saatte yurdun mütalea sa
lonunda yer almışlardı . 

Yurdun idare Müdürlüğüne ta· 
yin edilen orta okul öğretmenlerin· 
den Zülfikar, Maarif Cemiyetinin yap 
tığı bu teşebbüsün büyüklüğünü. mü
fitliğini, anlatmış ve 30 kişik kadro· 
yu teşkil eden 30 yavrunun ne şera-

yine bu biiyüklerin yardımlarile ya· --------------' 
şıyacağını kaydederek kendilerine 
teşekkürde bulunmuştur . 

Bundan sonra, Maarif Cemiyeti 
Başkanı Nuh Naci bütün davetlilere 
" Yurdu " gezdirmiş ve gelecek yıl. 
Cemiyetin dahi faydalı olacağını 

ve bu dar kadroyu aşacağını ilave 
etmiştir . 

Bundan sonra Yurdun kapısı Ö
nüne inilmiş ·ve başkanlar tarafından 
talebelerin vaziyetleri sorulmuş, te
menni ve tebrikler yaprlarak törene 
nihayet verilmiştir . 

Ruzvel Boenos 
Ayrse gitti 

Vaşington : 23 - Amerika Re 
isicumhuru Cenubi Amerikaya Boe
nos Ayrse gitti. Orada bir müddet 
istirahat edecek ve ( Banş kongre
sinin ) açılma töreninde bulunacak
tır. 15 birinci Kanunda Vaşingtona 
dönecektir . 

Ankara: 23 (A.A)- Kamutay bu günkü toplantT
sında 1936 müvazenei umumiye kanununa bağlı cedvel
lerde bazı değişiklikler yapılmasına aid kanunu kabul et· 
miştir. 

Komünizme karşı meydana getirilen blok 

Ankara: 23 (A.A.)- Stokohlom bir çok büyük 
Burjuva gazeteleri İtalya, Almanya ve Japonya arasın
da komünist aleyhtarı bir blok meydana getirilmesini 
tenkid etmekte ve bu manevranın demokrat hükumet· 
leri sürükliyemiyeceğini söylemektedirler . 



A vusturyada gizli 
bir teşekkül 

24 ~ 

Okuyup yazma mDnek• 

Kültür Bakan 
nın yeni pi" 

Kızgın bir soba haline getirilen heykel içine 
ç Jcnklarını kurban eden vahşi Kartacalıların 

ruhu hala damarlarımızda yaşıyormuş 

Artık bizim de her i 
planlaşıyor 

Herbert Türding adlı bir muhar
rir, bir Viyana mecmuasında, Avus-

1 

turyada gizli gizli ayin yapan bir ta. 
rikat mensuplarından bahsediyor . 

Bu tarikat mensuplarının gizli 
ayinlerine bir arkadaşile beraber şa
hit olduklarını yazan muharrir arka
daşı Sostalin çektiği resimlerle be· 
raher neşreUiği yazısında, bu yolda 
bir hayli faaliyetin , tarihin · muhtelif 
zamanlarında çok müdhiş tezahürler 
ortaya koyduğunu , ıneselıi , Kartaca· 
lılarla Finikeliıerin, bal ad ı mabut 
lan için yaptıkları ayinde, bu mabut 
heykelinin içine ateş yerleştirdiğini, 
heykel, kızgın bir soba haline getir· 
dikten sonra, kurhan edilen çocuğun 
diri diri bırakıldığını, Kurunu Vusta· 
da İspanyada türeyen Flagellantiz
mirı tesirile kara ölüm denilen veba· 
dan korunmak için binlerce kişinin 

kendi vücutlarına tüyler ürpertici 
eziyetler verdiklerini ; garpte oldu. 
ğu gibi şarktaki bazı ayinlerinin de 
böyle olduğunu kaydediyor . 

Ve yazısına şöyle devam edi 
yor. 

" Bu yolda acayip törenler, yal
nız medenileşmiyen milletler arasın
da mı rastlanır ? 

Eğer bizde boynuna böyle te· 
şekküllerin faaliyetinden bahsedile· 
rek , herkes ikaz edilmiyeydi, yalnız 
medenileşmiyen milletler arasında 
rastlanır, denilebilirdi : 

Halbuki, bizde d böyle şeyler 
vaki Otuyor ve polis, bunlara karşı 
amansız br mücadele açmış bulunu
yor . 

Polisin bu şıddetli takibinden 
dolayıdır ki, höyle teşekküllere gi
renler, pek öyle göze çarpmıyan, 
eski, harap binalarda toplanıyorlar. 

Bazan hiç bir kimsenin gövünü 
Üzerine çckmiyen yıkık bir evin bir 
kötesi bunların toplantı yeridir . 

!:!öyle bir yer, polisinde kolay ko 
!ay şüphesini uyandıramaz , 

Toplananlar, kurnazca hareket 
eder. 

Ayına gitnıiyecek kadar ihtiyat. 
lı davra111rlır . 

Teker teker, en fazla da çifter 
giderler. 

Tabii bütün yabancılara karşı 
kapılar kar alıdır . 

Benim ve arkadasım foto mu· 
habirinin bu ayinlerden birinde ha· 
zır bulunuşu. tamamile rastgele ol· 
mllf istisnai bir vaziyettir . 

Ayin yerinde neler gördük ? 
Aşağı yukarı 100 kişi 1 toplanan· 

lar tarafından seçilen vaiz, salona
salon denilecek kadar geniş bir yer
de değil, ya; ne i~e işte - salona 
girince , ses, seda kesildi . 

Tam bir sükun ! Vaiz , evveli 
incilden bir parça okudu . 

Karşısındakile, dinlemekle kal· 
mıyorlar . Kelime kelime onun oku· 
ye.şuna.kendi okuyuşlarile katılıyor· 
tanlı . 

Önceleri, gayet yavaş pek hafif 
sesle okuyuş ve gitgide hem tempo . 
artıyor; hem de ses yükseliyor. Ve 
derken okuyuşlar, ııluyuş halini alı
yor. 

Ansızın , okuyanlardan biri eks· 
taıa kapılıyor , bir kaç kelimeyi a· 
deta bağırırcasına söyliyor . O sıra -
da çehresi de , çıldırmış bir adamın 
çehresi nasılsa , o hale gelerek , 
kendisinde teşenniiç alametleri fark 
ediliyor ; gözlerinden yaşlar akıyor 
ve ilnki fevlu.lide bir sevinç duyu. 
yormuş aibi çarpınıp duruyor . Se. 
vinçle ızbrap karışık bir hal ! Onun 
bU hali , diterleri üzerinde tesirsiz 
kalmıyor . Bilakis 1 Derhal ötekiler 
de bu isteriye tutuluyorlar, 

Bu nöbet hali , ki şümulleniyor, 
umumileşiyor . Artık , dua ediyor. 
lar , demek yerinde bir anlatış sayı
lamaz : çünkü iş çığrından çıkmıştır. 
Sözler , anlaşılmaz , kelimeler belli 
tonlarını kaybetmiş haldedir . Mü· 
him hadıseler sırasında olduğu gibi 
kadın , erkek , yerlerinden fırlayıp 
biribirine sarılıyor , kucaklaşıyor. 
la r . Sanki o tarafa mensup ordular, 
büyük bir zafer elde etmişler de, o 
an , o zafer müjdesinin ulaştığı an 1 
Öyle müthiş bir teheyyüç öyle deh
şdli bir heyecan ! işte , kollarını 
göğe doğru kaldırıyorlar ; vecdleri· 
nin son merhalesi ! En üstün , en 
şiddetli vecd derecesindeler ; çehre.1 
lerınde , gülümseyiş ifadesi ! Muka
vemet edilemez bir çılgınlığa kapı
larak , sürüklenip gidiyorlar gibi ; 
hepsi öyle! 

Yavaş Y1'Vaş , sakinleşiyorlar . 

Halkevinde 
Prof. Bela Bartuk yarın 
bir konferans veriyor 

Bölgemizdeki milli türküleri no· 
ta ve plağa almak ütete şehrimize 1 

geldiğini ve Halkevimizde bir çok milli 
türkülerimizi plak ve notaya aldığı
nı yazdığımız Macar kompozitör Pro· 
fesör Bela Bartuk yarın akşam Halk· 
evimiıde milli musiki hakkında bir 
konferans vere~ektir . 

Konferans 8,30 da lıaşlıyacak-• 
tır , 

Profesöre refakat eden konser 
vatuvar muallimlerinin de, konferas 
arkasından kendi parçalarından ça
lacakları haber alınmıştır . 

Küçük sanatlar 

Lağvedilecek Tica."et odaları yerine] 

21 İktisat mıntıkası 
ihdas ediliyor 

-- --
Bu Konfederasyonlardan birisininde ' 
şehrimizde olacağı kuvetle muhtemel 

lktisad vekaletinin hazırla"' akta 
olduğu yeni bir kanun projesine ; 
göre; memlekette ki Ticaret odaları 
lağv edilmekte, bunun yerine iktisat 
odalan ihdas edilmektedir. 

Bugün Türkiyede 118 Ticaret 
ve sanayi odası vardır. Bunlamı ye· 
rine bütün memleket 21 iktisadi 
mıntıkaya aynlarak 21 iktisat odası 

kurulacaktır. 

iktisat odaları, merkezi Anka· 
rada bulunacak olan ikli at ofisine 
bağlı olacaktır. iktisat odaları sa
nayi işlerile uA-raşmıyacak, sanayi 
işlerini yeni kurulacak olan sanayi 
konfederasyonlan yapacaklardır. 

Alınan malumata göre Adana· 
mızda bu 21 bölgenin içind("dir. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 
Normal bir hale dönüşler , göz yaş 
!arını kurutuyorlar. 

Bir veda mırıldanarak , geldikle
ri gibi gene teker teker , en fazla 
çifter , çifter , salondan çıkıp uzak· 
laşıyorlar ; onlara göre , bir kilise 
manasında ve mahiyetinde olan sa· 
!ondan ! 

Şehrimiz murahhasları 
döndüler 

Küçük sanatlar kongresine gi· 
den ehrimız murahhasları, kongre
nin vazifesini bitirmiş olması dola· 
yısile Ankaradan ayrılmışlardır. 

C. H. P. Seyhan iline bağ- / 
lı kamunlar kongresi • I 

Bu hafta içinde temamen 1 

Değerli bir gencimiz 
1 

Memleketimizin yetiştirdiği kıy· 1 

metli gençlerden olup evvelce Ada
na müddei umumi muavinli~de ve 1 

Ankara müstantıklığında bulunmuş ı 
olan Macid Güclü memuriyetinden 
ayrılarak şehrimize dönmüş ve avu. 
katlığa başlamıştır . 

Murahhaslarıınızdan bazıları hu
susi işleri için Ankarada kalmışlar 

• Belki soran olur , acaba , resmi 
ve Süleyman Şükürüde lazım gelen 

makamlar , neden bunların peşini notları alarak dünkü trenle şehri· 
bırakmaz , burları sıkı sıkıya takiple . d.. .. t" 

d. B b b' b . mıze onmuş ur. 
uğraşır , ıye . unun se e ı , asıt· 

tir; kolayca izahı kabil bir sebeple: j Af d'l b k 'l . 
Bir kaç derli toplusu müstesna, Lun· e ı en a aya vergı erı 
lar, çok zararlıdır . Şunun için ki , 
kolayca tesir altında kalan kimsele
re , din mefhumunu yanlış anlatır , , 
onları aykın yola saptırırlar . Bu ' 
gibi teşekküllerin başına geçen kinı- I 
sefer , çok defa şahsi menfaat dü- 1 

şüncesile hareket eden kimselerdir . 1 

Bazan , ruhani silkten kelime ~abık 

ruhanilerdir. Fakat , çok defa da r 
imanlı İnsanların safiyetinden gelişi 

güzel faydalanan kimseler ! Eskiden 
birçok rahibin , herhangi bir mabu 'ı 
da verilen kurbandan kendileri isti. 
Tade ettikleri gibi , onlann bu asri. 
feri de , hatta en fakir İman s :ıhiple 

Bina ve arazi vergilerindnn ba
kaya olanların bir miktan k;ınun 
mahsusla af edilmiştir. 

339 mali seneside dahil olmak 
üzere bu tarihe kadar tahııkkuk 
eden bin:ı ve aı azi vergilerinin ter· 
kini kayıtları icap clm.:ktcdir. 

Bu vergilerin maliyeden bele
diyeye devir edilmeleri hasabile, 
yeniden tanzim edilmekte olan 
dc>vir cetvellerine, 340 mali sene
sinden ev·:elki yıllara ait sabıka 
borçlarının g<'çirilmemesi bütün bina 
ve arazi tahakkuk memurluklanna 

rinin , daha doğrusu fanatik kimse· tamim edilmiştir. 
!erin bu taassuplarından istifadeyi 
gözetir , onlara kendilerini besletir
ler. 

Hatıra gelebilen ve g lnıiyebilen 1 

türlü sofuluk imalan ile saf mutaas- l 
sıpları tahrik ederek , onlardan para 
çekerler! 

Bu vaziyet üzerine, devir işinin 
eski senelerden bir kısmına teşmil 
edilmemesi yüzünden daha çabuk 
ikmal edileceği anlaşılmaktadır. 

Köy mektepleri programı 

Maarif vekaleti köy mekteple· 
rinin tedris faaliyetleri için bazı 
yeni tedbirler almıştır 

Son verilen bir karara göre; 
beş sınıflı köy mekteplerinin birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıflarında yeni 
müfredat programı tatbik edilecek-

Bu tetekküllerin kökünü biıabü · i 
tün kazımak kabil olacak mı ? Buna ' 
cevap vermek zordur ; evvel emirde 1 

şu sebeple , ki tekrar ~krar açık ve : 
kati ikazlara rağmen , muhakkak kö. · 
kü kazınamıyan bir t~lcüle men· 1 

sup kimseler daima mevcuttur : Nes· I 
ti bir türlü tükenmiyen budala· I 
far! ,. J tir. 

Cirid oyunları 

İplik buhranı kalkıyor Bu pazar başlayan cirid oyun· 
ları pek parlak olmuştur . Çok ka
labalık bir halk kütlesi ciridcileri 
seyre ge lmiştir . Demir köprü ciwm 
bu vesile ile bu hafta pek kalaba· 
lık olmuştur . Cirid oyunlarına her 

afta devam edilecektir . 

Hemleket içind: sarfedilen iplik 
mikdannın henüz daha kendi ima· 
lith~neleriınizde imal olunan iplikle 
karşılanamıyacajtı son piyasa vazi· 
yeti erinde yapılan tetkiklerden anla· il 

şılmıştır . ipliğe muhtaç olan men. 
sucat müesseselerini lüzümsuz ve ------------
yersiz bir sıkıntıya uğramamak ve 
yersiz Lir sıkıntıyıı uğratmamak ve 
fiatlan yükseltmemek için iktisad 
vekileti tarifesinin bir kısım numa · 
raları üzerindeki gümrüğün indiril· 
ınesini hükumete teklıf etmiş ve tek· 
lif velciller heyetince kabul edi miş 
tir. Bu karara göre : 

Müddeti önümüzdeki bir tem· 
muzda bitecek olan 2294 numaralı 

kanunun birinci maddesinin verdiği 

salahiyete dayanılarak gümriik tari-
1 

fesinin 366 dan 370 inci maddeleri
ne kadar mevzubahı iplik nevilerinin 
on numaraya kadar olanına ( on da· 
hi1 ) konulan gümrük resminin yüz · 
de 60 , ondan yirmi numaraya ka· 
dar olanlarına ( 20 dahil ) mevzu 
resmin yüzde 35 ve daha yüksek 
sayıda olanların da yüzde 20 nisbe 
tinde tenzili kaba! edilerek bütün 
gümrüklere o yolda emir verilmi,Ur. 

bitiyor ' 

C. H. P. Adana Merkez Kamu
nuna batb Nacaran Mirza Çelebi 
Şehmustafa ocakları kongreleri de 
yapılmıttır. 

Konırece kabul ve tesbit edilen 
dilekler yukan kademeler kongrele· 
rine sunulmak üzere tefrik edilmek 
tedir. 

C. H. P. Karahacılı Kamun kong
resi 22 11 '936 Pazar günü Buruk 
köyünde yapılaqtır. 

Tekmil kamunlarda kongrelere 
devam edilmektedir. 

İdari teşkilatımızın 
son vaziyeti 

Kaç vilayet ve 
var? 

kazamız 

Dahiliye vekaleti idari vaziyeti· 
mizin son durumunu türlü bakımlar
dan tesbit etmiştir . 

Bu tesbite göre , vilayetlerimizin 
sayısı 62 yi bulmuştur . Bu vilayet· 
lerin on ikisinde vali muavini ve ye. 
disinde de mansup idare hey'eti var
dır . Nüfusun fazlalığı balmnmdan 
lstanbul birinci ve Hakkari altmış 
ikinci gelmektedir. 

Mevcut 360 kazaya bağlı 897 
nahiyesinin , 222 si tam ve 675 i 
noksan teıkilitlıdır 

Buradaki tam teşkilitlıdan mak· 
sat müdürden maada tahrirat ve nü
fus katibi bulunan nahiyelerdir . Nok 
san , idarecilerin tabirince teşkilat· 
sız , nahiye müdürüyle idare edilen 
yerlerdir . Mevcut 890 nahiyeden 
yalnız 69 unda belediye teşkilatı 

vardır . Çünkü belediyeler kanunu 
nüfusun iki binden az olan nahiyeler-!' 
de belediye teşkilatı yapılmasını ih· 
tiyari bırakmıştır. j 

Dahiliye vekaletince yapılan tes ı 

bitin en dikkate şayan kısmı posta 
teşkilatına ait olan kısmıdır. 

Bu gün memleketimizde henüz 
posta teşkilatı yapılmamış nabiyele
rimizin sayısı 792 dir . Yani mevcut 
897 nahiyeden yalnız 105 ind<! posta 
teşkilatı vardır. 

Köylerimizin sayısı 41 , 142 dir 
ve 38, 269 unda muhtarlık tetkili· 
tı vardır. 

Berberlerin hafta tatili 

Berberlerin hafta tatiline ait olan 
kanun liyihası 20tarihli resmi gaze· 
tedc neşredilmiştir . 

Kendisine bu yeni saiıada muvaffakı · ' 
yetler dilenz . 

Şimdiye kadar askere 
sevkedilmiyen musiki 

bilenler 

330 dotumlu dahil olmak iiure 1 

şiııidiye kadar askere sewrMID miş 
olanlıırdan muaiki bilenler '*bil as· ' 
kertik şubelerine müracmt etmeli
dirler . 

Zabıtada: 

Arkadaşını bıçakladı 

Allmed otlu Mehmed ile Şakir 
oğlu Şükrü admda iki kjşi arasında 
dün çıkan kavgada, Melımed, Şük· 
rüyü çakı ile yaralamıştır : 

Suçlu yakalanarak hakkında ka· 
ııuni iş yapılmıştır . 

Bir yanlışlık yüzünden 
Evvelki akşam pamuk borsası

nın radyo antenine yıldınm isabet 
etmiştir . 

Antenin yanlışlıkla elektrik pri
zine merbut olmasından şerrare hu
sule gelmiş ve niimwıe pamuklan 
ateı almıştır . 

Bir ziyana meydan verilmiyerek 
ateş söndürülmüştür . 

Cürmü meşhud lialinde 
yakalandı 

Seyyar elbise ve ayakkabı satı· 
cılarından Rifat otlu Mehıned ve 
Halit oğlu Hasan ile Said oğlu Şük- · 

rü ismindeki adamlara aid, içinde 
eşya bulunan bir sandığın çalındığı· 
na dair polise edilen şikayet üzeri
ne zabıta derhal faaliyete geçmiş ve 
sabıkalılardan asker otlu Musayı eş· 
yalarla cürmü meşhud halinde yaka. 
lamıştır . 

Kaçak keresteler 
Karsantılı Ahmed oğlu lbrahim 

ve ·arkadaşı Yusuf adında iki kişi 
bir . sandalla nehirde kaçak kereste 
ve odun getirirlerken cürmü meşhud 
halinde yakalanmışlardır . 

Keresteler orman idaresine tes· 
!im t'dilmiştir . 

Hükumet idaresi işlerini 
yapmak son asrın modası -
dotrusu - dünkü iştir . 

Eskiden yalnız harp plıin!Jll 
pılırdı, millet işleri gelişi güzel, 
lük siyasetine. tabidi . 

Parlamentolann yaptıkları 

nunlann çoğu da esaslı bir p 
ma , bir plana tabi olmad 
değişir Öururdu . Zamana göre 
kim değişebilir, fakat o deti 
zamandan ziyade keyfe göre 
dense mübalağa olmaz . 

Parlamento kanunlarında 
olan ııazariyatça Parti progr 
idi . Hakikatta başka amiller de 
dır . Ve bütün bu ıinıillerin mu 
salası hükümetlcrin idarelerinde 
kargaşalıktan ibaret kalıyordu. P 
Jamentarizme yapılan itirazlarııt 
saiki da bu olsa gerektir . 

Müstesna zamanlarda müs 
idareleri meydana getiren de o 
caktır , 

Fakat bjitün o gibi siyasi • 
ferden - büsbütün değilse de 
esas itibari(P. kurtarılabilecek ve 
ayyen, sabit bir plana saat gibi 
ler bir programa tabi lal.mabil 
işler de vardır . 

Kültür tedrisatı tamamen 
olmasa bile kültür teşkilatı öyle 
bilir . 

Tedrisat, müfredat progr 1' 
nnda detifililiklere ııfrayebili~ 
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bi bu da sık sık yapılmaz . fu 
Kültür işler inin Avrupada da ~ ru 

böyle kat'i ve mantıki bir plinla if' fa 
lememeainin sebebi liyui karı"' na 
lıklardan kurtulamıyan yer .,;"p'"'Jı 
de - eter ilimler bunu düfiindll~· 
sc - ilimlerin seslerini du.,,n'lll"'I 
mış olmalan olsa gerektir . ~ 
ilimler bunu düşünmüş ise onı.ı' 
hatasıdır. 

Milletlerin talim ve terbi~ 
biraz da kendi hususiyetlerine ~ 
teşkilat yaptıkları kabul edilse J 
bu hal esasa o kadar tesir etmelll 
idi . 

Halbuki mesela Alman, FraJ191' 
lngiliz, Rus talim ve terbiye sisteOI' 
leri birbirinden ne kadar farklrdı' 
Biz eskidenberi Fransız sistemlerill' 
bağlanıp kalmıştık . . Ara sıra ~ 
memleketlerde tedkikat yapılma 
bahsolunur veyahut bir kaç sey,,,,ı. 
bir kaç tercüme ile bir hazırlık 'f': 
pılır fakat yine unutulur giderdi ,;,c_ 

Yapılan ıslahat daima kısmi " 
Kültür işlerin :le cezri ıslahat ~ 
mak, başka tabir ile kültürü yeııı 
kurmak - Cümhuriyet idaresİııe 
kaldı. 

Geçen gün yıldönümü mü_,e" 
betile denizcilik mektebinin yüz elfi 
yıllık olduğunu gazetelerde okudıık
Onun bir kaç yaşlı arkadaşı dalı' 
vardır. 

Fakat yüz elli yılda yapılamıy•• 
işler şimdi on beş yıla sığdırılacak• 
tır . 

Türkiyede yanın asırdanberi ,,.,. 
arif hareketleri yok değildi . 

Fakat bunlan daha ziyade o 
dan ve okuyanlamı şahsi himmet 
ve gayretlerine borçluyız. 

lstipdat idaresinin mektepleıt 
giiya kara cahil yetiştirmek içİll 
açılırdı. Avnıpıya giden talebe de 
azdı. Öyle bir zamanda Türkün ki· 
biliyetiyle mütenasip surette yeli' 
şenler nasıl yetiştiklerini kendilrrİ 
bilir. 

Onların yetiımesi kendi müs· 
tesna kabiliyetleri eseri oldu" 
ğundan Türkiyenin kara rünlerirıı 
ak günlere çmren yine onlar t>ldıı 
far. 

&günün gençleri hükumetin 
kendilerini yetiştirmek için yaptığı 

fedlkirlıklm id.ik edip ona ırörc 
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Çekoslovak 
takımı şehri 

1 

mize geliyor i 
Sportovni kulüp Cechic önümüzdeki 
Kanunevvelde bir maç yapmak üzere 

Turlc sözü 

Yemende karışık 
işler 

~ Birinci sahifeden artan -

sı veliahdin ıimal hududunda kendi 
başına hsreket etmesinden ileri ıel
mişti . 

lbnissuud kuvvetleri Yemeni is· 
tilaya başlayınca imam Yahya hala 
bu işin sulhan tesviyesine çalışmış 
ve muhabereleri kesmemiş ve düş 
manı karşılamağa asker gönderme· 
mişti . 

SON HABERLER 

Türk-Mısır 

Anlaşması ,, ı 

Ankara: 23 [ A. A] Royter 
Mısırın pek yak• ııda hükCmetimizle 
bir dosttuk muahedesi yapacağını 
bildiriyor. 

Para birliğine girenler 

imam Yahya bu harp esnasında Londra : 23 ( Radyo ) - Ame-
lbnissuuda iki büyük Arap emirinin rika , lngiltere , Fransa para birli-
iki komşu, kardeş islim milletinin ğine Hallanda da iştirak etmiştir . 
birbirinin kanını dökmesi caiz olma- lsviçre de girecektir. 

' 
<lığını ve bunun hakiki düşmaalan l İngiltere kabinesi İspanya 
sevindi~eceğini ve her iki taraf için i !erini müzakere etti 
de tehlık~ olacağını yazmış durmuş- Ş 

Asri 
21 Teşrinisani 

iki büyük 

sahife : 3 

• 
sınema 

-
cumartesi akşamından itibaren 
ve harikulade film birden 

-1-
( Satılık Kahramanlar ) 

Oynayanlar : 

Richart Barthelmes - Loretta Y oung 
Rejisör: 

( Villiam - V elman ) 
Mevzu : 
Son derece hissi ve acıklı ... Harbi umumide y-;- tığı b .. ·uk feda 

karlık ve kahramanlıklarının nıükafatını göremiyen bir 0encın uzun zaman 
eşsiz kalarak bir çok meşakkat çektiğini ve nıhayet tam hayatta muvaffak 

göre 
ğişııı 

göre 

a ~ 
gra~~ 
r::~ 

şehrimize gelecektir 
dur . Yalnız Yemen hudut kabailini 
gücendirmiş ve ileri geçmiş olmasın· 
dan müslihane banşın tesviyesinde 
yine inaddan geri durmamıştır . Ni
hayet o pıesele hallo!dilmiş ve Taifte 
iki hükumet sulh muahedesi yap· 

Londra : 23 ( Radyo ) - Ka- olacağı sırada adli bir hata yüzünden mahkum olu u .. . Kansının vücudu 
bine toplandı . ispanya işlerini mü- 1 ayaklar altında çığnl'ni rk en ımdadına koşamaması .. . Ölen annesinin av-ı 
zakere etti. deti~i bey~ude yere b~kliyen yavrucuğun teessü ı ü .. Pek acıklı ~ahne· 

Hariciye Nazın Eden umumi le dır .. fülhassa tavsıye edenz . 

meclisde Britanya iki tarafa da silah - 2-Mıntıka reisliği tertibat almaktadır 

si a,rııı 

de 
ve 

gibi~ 
il~ 

Haber aldığımıza göre Çekoslo
vakya kulublerinden Sportovni ku. 

lüb cechie birinci kanunda bir Tür
kiye turnovası tertip etmiştir . Çe

koslovakyanın 1929-1930-1931 
- 1932-1934-1935 senelerinde 
gerek resmi şampiyonluk maçla· 
rında ve gerekse bu tarihlerde ko· 
nulan Çekoslovakya kupası maçla· 
nnda ikinci olan bu kulüp ayni 
zamanda bütün dünyaca tanınmış 

bulunan Çek milli takımına mütead· 
bö)le dit oyuncular vermektedir . 

yle ol" Merkezi Prağda olan bu spor 

Cna sporu için çok büyük bir varlık mıştı · • 
başlangıcı olacaktır . Şimdiye kadar Burada bunla~ _hulasa. etmekten 
her türlü teknik usullerden mahrum , maksat şudur Seybulıslam kı daha o za 
olan gençlerimiz Çek takımııun yük· man babasını dinlememiş ve düşma ı 
sek oyunundan çok büyük istifade d~nize dökeceğini ilan ederek büyük 
temin etmiş 'Olacaklardır . Nitekim hır harbe hazırlanmıştı . Sulhun ça-
bugün fstanbul , lzmir kulüblerioin buk yapılması bunu kapatmıştır . 
yükseliminde muhakkak olan bir Seyfi) islim Ahmedin Yemen 
şey varsa o da Avrup·uun Çekoslo· ordusu üzerinde nüfuzu büyüktür. 
vakya, Avusturya, Maca•istan gibi 1934 Vahabi muharebesinde yu-
futbolda ön safta gelen milletlerin kanda dediğimiz gibi ordunun başı-
kulübleriyle senede üç , dört defa na geçmesine ramak kalmıştır . 
teması neticesinde hasıl olmuştur . Bunun yanı başında imamın ikin-
Şu halde Adana için sporda büyük ci oğlu Emir lsmail de Haşit ve 

vermiyecektir. 
lngiliz gemileri ispanyaya silah 

taşıma yasak edilmiştir dedi • 

,/'.---... --... ---....-......... ~ 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,29 da doğa 
cak öğle ezanı 11,43 de ikindi 
14,22 de akşam i6,38 da yatsı 
18,10 de emsak 4,41 de olacak 
tır. 

Sergüzeşt ve macera filmlr ri kahı amanı 

( Buck Jones ) in 

( Cinayet Yolu ) 
Şimdiye kadar yapmış olduğu filmlerin en güzeli t'n heyecanlı ve en 

meraklısıdır 

Dikkat: 
Muhterem müşterilerimizin arzu ve istekleri üzerine son defa olarak 

25 Teşrinisani Çarşamba günü gündüz iki buçukta 

- ŞOBERTİN - ( Serenad ) 
Yakında : VONDER BAR 
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raaıl~· 
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kulübü lstanbul , Eskişehir , ve lz
mirdeki maçlardan soma Adanada 
da bir maç yapmak arzusunda bu· 

bir kazanç olan bugünü büyük bir ~gil kabilelerini kendine imale et-
sabırsızlıkla bekleyelim . miştir . Bu iki kabile Yemenin en ...._...._._ . ...-..----·-·------..-. -- ---------------------·----~--------------------------= 

Alsaray ır. 

lunmuştur . Ve bu arzusunu doğ· 
a a~ rudan doğruya Çukurova bölgesi 
ııla ı, ' 

ş" şampiyonu olan Adana fdmanyurdu-
~~ na bir mek~u~la bildirerek te)~afla 
d~Y cevap istemıştır . Bu mektup uze-

n rine Adana ldmanyurdu idare heye-
urrıı" 
Eğer ti dün toplanmış ve mektubu tedkik 

~• ederek yapılan teklifi esas itibarile 
nla•" 

. ıe 
ıye<> 

gör' 
e bil' 
eıııe~ 

kabul ettiğini telgrafla bildirmiştir . 
Demek oluyor ki çok yakın bir za· 
ınanda Adana sahasında göreceği· 
ıniz bu Çek milli takımına mütead
dit oyuncular veren bu kulüp Ada. 

Ankara mektubu 

Bölgemiz mıntıka reisliği bu hu. büyük ve en mühim kabileleri olup 
susta şimdiden faaliyete geçmiş ve Yemen ordusundan da çok kuvvet· 
tertibat almıştır . Çek takımiyle kar· lidir , Eskidenberi imamlan intihap 
şılaşacak olan ldmanyurdu muntaza- eden ve imamların askeri kuvvetini 
man ekzersizlerini yapacaktır . 1 teş.kil eden bMlardı . 

Ve bu iki kabile birbirinin rakibi 
Kupa maçları 2olup birbirleryile çokçası harp eder-

Pazar günü , stadyum komitesi )erdi • 
tarafından tertip e<lil<!n B takınılan Emir lsmailin bu hareketi üzeri-
kupa maçlanna başlanmıştır · ne Seyfülisliim onunla diğer karde· 

Adana ldmanyurdu - Toros şını tevkif ettirmiş ve Yemen 
spor arasında yapılan maç 1-1 be· kalelerinden birine nefi ve hapis et-
rabere iken yağan şiddetli yağmur miştir . 
yüzünden başka bir güne bırakıl· imam onların yanına büyük şeyh-
mıştır . !erden birini göndermiştir . 

Bu hal iki küçük kardeşin ha -
reketini imam Yahyanın da tasvıp 
etmemiş olduğunu gösteriyor . Fa· 

Türkiye barış ister 
- Bırinci sahifeden artan -

v ya büyük her ulusa büyük dünya 
camiasında aza olarak hürmet edil
mesini istemektedir. Bunun içindir. 
ki Türkiye, sadık azasından bulun
duğu milletler cemiyetinin kollek 
tif emniyet siyasasına s:ıdık bir su· 
rette merbuttur ve gelecekte de 
merbut kilacaktır. 

nsıt. 

teııl' 

ıdır · 
erine 
a~k• 
akl'~ 

Yeni nüfus kanunu projesine mühim 
• esaslar konuluyor 

kat her halde büyük kardeş de ihti· 
yu babasının rızasını tahsil etmişe 

benzemiyor . 
Yemende dahili fitne sebepleri 

arasında Emir lsmailden başkaları da 
vardır. 

Makalenin muharriri, ismet in. 
önünün Türkiyede pek çok sevil. 
diğini kaydettik ten sonra makale
sini: " ismet lnönü artık bir Baş· 
~ekil değil, yeni Kamilizm dininin 
ilk idarecisidir.. Sözlerlle bitirmek· 
tedir. 

iken onun yerine vekillik yapmıştı . 
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Ankara : 22 ( Hususi muhabirimizden ) - Dahi
liye Encümeni, Nüfus kanunu projesi üzerinde ça
lışmalarına başlamıştır. Devlet Ş ... rasının da tetki
kinden geçen proje , nüfus işlerimize yeni ve mo
dern bir şekil verecektir . 

projenin mucip sebep
ler layihasında kanunun 
hazırlanılması şöylece hu
lasa edilmektedir : 

" Memlekette nüfus vakaları
nı günü gününe kaydettiren bir iti-

~lışmalıdırlar. 
Cumhuriyet hükumeti bugün

lerde en esaslı vazifesini de yapma· 
ğa, kültür işlerini pliinlaştırmağa 

hazırlanmaktadır. Daha ilk günler
de Necati beyin vekilliği zamanın
da ilk radikal ıslahatı yapan Tür 
hiye Maarif idaresi on yıl içinde 
okulların okulluların sayısını eski
nin bir kaç misline çıkardı. 

Bugün bir taraftan okulsuz tek 
Çocuk bırakmamak için tedbirler 
alırken bir taraftan da ilk mektep· 
lerin ve orta mekteplerin radikal 
teşkilatını yapmak için plan hazır
lıyor. 

( Kalanı gelecek yazıda ) 

A. B•k•ı 

yat bir içtimai disiplin meydana ge
linciye kadar kuvvetli takipleri isti 
yen kanuni hükümlere şiddetle ihti
yaç uardır . Bu ihtiyaçlar karşısında 
yeni nufus işlerini tanzim eden ve 
lüzumlu müevyedeleri veren yeni bir 
kanun layıhası hazırlanmıştır .• 
Herkesin doi)um kai)ıdı olacak 

Projenin ilk maddesine göre, her 
Türk Tçrkiyed: devamlı bir ikamet 
yeri göstererek, kendini o yerin nü
fus kütüğüne ya-z.dırmağa ve bir do· 
ğum klmıya mecbur bulunmakta 
dır . 

Devamlı ikamet yerini değişti
renler on gün içinde yeniden ken
dilerini yazdırmağa ve elindeki do· 
ğum kağıdına şerh verdirmeye mec
burdurlar . 

Nüfus kütükleri kaza esası üze 
rinden tutulacagşır . Nüfusu on bin
den fazla olan kazalar nüfus kütüğü 
mıntakalanna aynlacaktır . 

Nüfus memurları memuriyetleri 
dolayısile ailelere ve fertlere aid ol
mak üzere öğrenebiJecekleri halleri 

-Gerisi dördüncü sahifede -

' 

Bunlar eskidenberi Yemen is
yanlarında serdarlık yapmış olan 
Seyitler ve Şeyhlerdir . Bunlardan 
biri Seyit Abdullah ibni vezirdir ki 
tehame hakimidir . 

Teaz hakimi Ali ibni vezir de 
onun gibi Seyfülislimın muhaliflerin· 
dendir . Bu zat haris bir adam ol· 
mayıp Yemen tahtında gözü yoktur. 
Ve lbnissuut harbiııde imam hasta 

• 

Nufuzu çoktur . Bulunduğu te· 
hame halkı zeydi olmayıp şafiidir . 

işte g:;.,~n birinde taht meselesi 
mevzubahs olursa Yemende fitnenin 
büyüğü o zaman çıkar ve ecnebile· 
rin derhal Yemeni istila etmesine 
kapı açılmış olur . 

Taymis gazetesi Habeşi istila 
edip Yemende de ticaretini geniş

letmiş olad( ltalya)dan bahsediyor . 
lngiltere Yemen karışıklıklanndan 
bir istifade beklemez diyor . 

. 

Tan sıneması 
8u a!<.şam 

ŞARLO 
Şarkı söylüyor sesini d nleliyor 

Üç gündenberi geceli gündüzliı gösterilen ye sin emamızın salonunu 
hıncahınç dolduran yüzlerce seyırci 

( ŞARLO ) 
unu en güzel en son ve yegane sesli şaheseri olan 

( ASRI ZAMANLAR ) ı 
Gördüler beğendiler ve bu filmin Şarlonun en mükemmel eseri olduğunda 

müttefiktirler ... 
Görmiyenler siz de bu harikulade filmi görünüz katılırcasına gülecek 

büyük bir zevk ve neşe içerisinde kalacaksınız fiatlarda katiyen zam yoktur 

PEK Y AKıNDA: 
Sinemamızın büyük bir muvaffakıyeti daha Anavatanın bir parçası olan 
Antakya ve lskenderun ... Oradaki Kardeşlerimizin Vatan aşkile Çarpan 
kalpleri ... Yaptıkları mitingler .. Onlara karşı gösterilen ve tatbik edilen 

cebir ve zulüm •. işte bütün bunları Türkçe sözlü 

Antakya ve İskenderun 
isimli filmde göreceksiniz 

·~----------""'!'------
" - 7558 

• 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Çoktanberi filmlerine hasret çektiğiniz güıel yıldız[Lilyan Harveyin] 

1 

Monte Karlo geceleri 
ismindeki harikulade güzel ve nefis eserini sunuyor 

2 
Yer bulamıyarak göremiyen müşterilerimizin dileği ile 

( Kan Lekesi ) 
Türkçe ve çok heyecanlı filmin bu programla da gösterilmesine 

devam edilecektir 
Gelecek program : 

Gönül dedikoduları 

( Marta Egert ) 
7557 

(Müjde) 

D fnyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philips) 
İn 937 modelleri geldi . 

Bu Radyolan görmeden ve dinl.,meden başka bir marka 
menfaatınız iktizasındandır . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMi ACANT ASI : 

!mamanı 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 
P. K. o: 20 telefon : No. 117 

29 
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Yeni nüfus kanunu 
p ojesine mühin1 
, Sdslar konuluyor 

( ,:üncü sayfadan artan -

g zl i tutmaya' mecburdurlar. 
Doğum kağıdı ana kütüğün tu· 

l lılduğu nüfus memuru tarafından 
verilir . Başka memurların bunları 

vermesi yasaktır . 
Doğum, öliım, evlenme ve göç

me vagalarının ana kütüklere yazıl· 
ması soy düzeltme, doğum kağıdı ve 
evlenme kağıtları veril.mesi, hiç bir 
resme, pul ve masrafa tabi olmıya· 

cakbr . 
Teftiş ve murakabe 

Kaza nüfus memurları her vakıt 
kütükçüleri, katipleri teftiş ve mu 
rakabe altında bulundurmaya ve 
nüfus işlerini bu kanun ve nizam. 
name ve talimatnameler içinde düz
gün yürütmeye mecbur tutulmakta 
dırlar . 

Nüfus müdürleri yılda en az iki 
defa bütün kazaları : Müddeiumu· 
miler yılda en az bir defa kontrolla 
mükelleftirler. Vali ve;kaymakamlar 
nüfus işlerini sıkı bir teftiş ve mura
kabe altında bulundurmıya , işlerini 
muntazam yürütmiyenleri usulüne 
göre cezalandırmıya salahiyetlidir
ler. Mülkiye müfetişl eri yılda en az 
bir defa nüfus dairelerini teftiş ede
ceklerdir . 

Cezai hükümler: 

Kanunda tatbik edilen müddet
lerde doğum , ölüm, göçme ve ev . 
lenme vak'alarını bildirmiyenlerden 
beş liradan yirmi beş liraya kadar 
para cezası alınacaktır. Bu müddet
ler bittikten bir ay sonraya kadar 
bildirmezlerse ceza iki misline çıka
rı lacaktırı Ondan sonra haber ve
rirlerse para cezasından başka 
mahkemelerde bir yıla kadar hapis 
cezası verilecektir. 

Soyun düzeltilmesi. evlatlık edin 
me ve evlatlıktan çıkarına vak'ala 
rını vaktinde bildirmiyenlerden beş 
liradan yirmi beş liraya kadgr ve 
müddeti iki misli geçirenlerden on 
liradan elli li raya kadar para cezas ı 

alınacaktır . 1 
Bu kanun ile nüfusa taalluk eJen 

şahsi haller sicilli ~nizamnamesinde 
yazılı hüklimle re aykırı gidenlerden 
beş liradan elli !ıraya kadar para 
cezası alınacakt ır. 

N'ifus dairesine bil di rilmemiş do 
ğum , evlenme, göçme vak'~larını ha 
her verenlere alınacak cezanın yarı 

sı, hiç bir merasime tabi tutulmak
sızın ve tahsisat aranmaksızın ma
halli idar" heyetinin kararı ve vali 
veya kaymakamın ıııucibiyle ıııüka 
fat olarak verilecektir. 

Projeye , vazifesini vaktinde yap
mıyan veya suiistimal eden memur. 
lar hakkında da birçok cezai hü. 
kümler konulmuştur . Bilerek başka· 
sının doğum veya evlenme kağıdını 
kullananlara iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ve rilecektir. 

Kaçarlarken yakalandılar 
Borlu Arif oğlu Ali ve arkadaş-: 

!arı amele Hasan oğlu Hamit ve Dur 
sun, Alman fabrikasından çaldıkları. 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

-----------,:--- Kilo l<'iyau 

C1NS1 En az En çol. 

=Kapımah pan.uk 
~ s'=- ı~==K-'==s=·=ı 

Sanlan Mikdar 
Kilo 

Piyasa parlağı ,, 39 40,50-- -
Piyasa temizi ,, - 35 38,50. __ = --- --- - • 
iane 1 - 46 46,50 -ia_n_e_2 _______ 44 -45 ___ --
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iane 
~~---·--Yerli " Yemlik ,. 
--·~· __ "_T_o;..h_u_m_lu_k_..,, ..... ~.._2-'",57 _ __ , 

HlJfiUHA T --.,----------
Buğday Kıbrıs 
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Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve heni de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . Fasulya 

-~~~------ı------1------ ----------ı Yulaf 
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Kuş yemi 
Keten tohumu 
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1 2 - Muvakkat teminatı: Yüz yirmi dört lira: 
3- ihalenin yapılacağı 

Liverpl Telgrafları 1 Kambiyo ve para 
23 ı 11 ı 1936 i ş bankasından alınmıştır. ı yer ve tarih Birinci Kanunun 7 inci pazartesi günü saat 

' ""'"" P•'!!'... onbeşte Belediye Encümeninde : 
-H-a-zı-r-------.ı--'-""'6--:-7.3 Liret ---[- J

1

1 4- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine mü. 
Birinc i kiinnn va-d-el-i - - 6- 50 Rayşmark~----:---;-

1 
racaatları ve taliplerin ihale gününde teminatları ile beraber Encümene 

- Fran!{7"Fransız " __ [ gelmeleri ilan olunur. 7541 19- 24- 28-2 Mart " - 6- 49 ı-S~t-e~rl~in-« ~in-g~il~iz-,,--- ı---
Hit hazır - 5 165 Dolar « Amerika " 

-•~=-'-~------·ı---ı~ Nevyork 11 77 Frank « İsviçre » 

6748 109 

1 SeyhanP. T.TBaşmüdür-1 
Iüğünden ı 

Pos\a ve telgraf idaresi tarafın.\ 
dan:satın alınan eski papasl~r mek· ! 
tebi binasında yapılacak tamırat ve 
tadilat işine evvelki eksiltme müd
deti içinde talip çıkmaması üzerine 
şartname ve mukavelenamede bazı 
tadilat yapılarak mezkur t~d i l ve 
tamir. işi 13/ 11 /936 tarihinden iti· 
haren on beşfgün müddetle eksilt 
meye çıkarılmıştır . 

Nafia :dairesince yapılan keşif ve 
planları mucibince tahmin bedeli 
( 7521 ) liradır . ihale 30/11/936 
tarihine müsadif Pazartesi günü sa
at 15 de ve ayni bina dahilindeki 
Seyhan P. T. T Başmüdürlüğünde 
toplanan komisyon huzurile yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat miktarı 565 
lira olup hükumetçe kabul edilen 
esham ve tahvilat ile banka mt-ktup 
!arı dahi kabul olunur . Nakıt temi· 
nat Başmüdürlük veznesine yatırıla. 
c-ak ve makbuzu mutaahhidliğe aid 
diğer vesaikle birlikte ihaleden bir 
saat evveline kadar komisyon riya. 
setine tevdi edilmiş bulunacaktır . 
Bu işe aid keşif raporu ve planları 

----•·------•ı · ile şartname ve teferruatını görmek 
istiyenler in her gün saat 9 dan 12 

Açıldı Açıldı ye ve 13 den 17 ye kadar P. T. T 

Şo .. len Lokantası Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. 7515 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

1 - Hususi muhasebeye ait 
Türk sözü matbaası binasındaki ta
mirat ( 610 ) lira ( 20 ) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale 936 senesi 1 nci ka
nunun sekizinci Salı günü saat on 
birde vi layet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 -- Mu vakkat teminat ( 45 ) 
lira (77) kuruştur. 

4 - Ticaret od 7 sında kayıtlı 

o 'duklarına dair Ticaret odasının 
ve bu işi yapmağa iktidarı olduğuna 
dairde Nafia müdürlüğünden alına 
cak vesikanın getirilmesi. 

5 - isteklilerin yukarıdaki ta. 
rihde vilayet daimi encümenine ve 
keşfini görmek icin de Nafia mii
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

7532 17-21-'-24-28 

Bugece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Seyhan eczanedir 

Kozan Belediye reisli -
ğinden : 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

1 d mu· ra· 2 - !anlar için i areyc 

caat edilmelidir . r t 

'---------
Adana Erkek Muallit11 
mektebi direktörlüğün -
den : 

1-- Okulumuzun talebe ıhtiyacı 
i;in yerli mamulatındın olmak üıere 
300 çift kundura , imaliyesinin 15_. 
11-936 dan itibaren 20 gün miicl· 
detle eksiltmeye konulduğu. 

2- Kati ihalenin 4-12-936 
tarihinde cuma günü saat 15 te Kül· 
tür direktörlüğiinde yapılacağı . 

3 Nümune ~ şeraiti görmek 
istiyenlerin her gün için öğleden ev· 
vel okul diyektörlüğüne ve ihale 
günü de dipozitolarile birlikte te" 

şekkül edecek komisyona vaktıııd 
4 

müracaatları. 7 542 19- 24 29_.. 

Kozan belediye reisliğİf1' 
den : 
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1 - Kozanda yapılacak oları 
3001 lira 76 kuruş b,.deli keşifli bt' ~ 
lediye Mezbaha inş atı 14-11 - 1 
936 tarihinden itibaren on beş giin s 
müddetle açık eksiltmeye konulınuf ~ 
tur . 15 t; 

lı 13 17-21 - 24 
iki çuval pamuğu kaçırırlarken cür· 11 
mü meşhud halinde yakalanmışlar· Bütün konforlarile açılıdı 
dır · 3973 32 ................ ._ ...................... . Ceyhan Belediyesinden: 

1 - Kozanda yapılacak olan 1099 
lira 57 kuruş bedeli keşifli belediye 

ye ait altı adet Sebze dükkanı inşaatı 
14 - 11-936 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltme•e 
konulmuştur. 

2- Muvakkat teminat akçası 2• 
liradır. 

3 - Hususi ve fenni şartna 

!erle plan Kozan belediyesi riyase· 
tinden alınabilir . 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin Ticaret Odasında kayitli ve b~ 
işi yapabileceklerine dair ehliyetı 
haiz olduklarını müşir vesika ibraı 
etmeleri ve 30-11 - 936 tarihinde 
ve saat 14 te belediye encümeoirı' 
başvurmaları ilan olunur. 7 554 

ismine şeref ve şöhretine layik 
şaheserler şaheser i 

( Mişel Strogof ) 

Kiralık ev 
Şabaniye Rasihzade Bay Feyzi

nin oturduğu ev kiralıktır . Evde ica. 
bında iki aile de oturabilir. lstiyen· 
lerin Karşıyakada yeni değirmene 
ıniinıcaatla .., . 7 548 3- 6 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin

den olup İstanbuldan g >)erek hastalarını Hilaliah-
mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahmedin 

muayenehanesinin üst katında sabahtan 
1 kabul etmektedi ,·. 7478 8-12 

akşama kadar 
g. a. 

14X16X25 eb'adında Toprak 

1 
kale Bazalt ocağından çıkarılmış 
15000 onbeş bin adet parke taş 

ı depo teslimi olarak satın alınmak 
1 üzere açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Muhammen kıymeti 1350 lira olup 
7- 12-936 pazartesi günü'saat 16 
da ihale edileceğinden isteklilerin 
yüzde yedi buçuk ilk teminat para· 
larile birlikte ihale gün ve saatında 
Ceyhan Belediye salonunda hazır 
bulunmaları lazımdır. Fenni şartna· 

mesini görmek istiyenler her gün 
Fen işleri büromuza müracaat ede· 
bilirler. 7547 21-24-27-J 

' 2- Muvakkat teminat akçası 82 
lira 50 kuruştur . 

3 - Hususi ve fenni şartname

lerle plan Kozan belediye riyasetin· 
den alınabilir. 

4- Eksiltmeye girmek istiyen
lerin· Ticaret Odasında kayitli ve bu 
işi yapabileceklerine dair ehliyeti 
haiz olduklarını müşir vesaik ibraz 
etmeleri ve 30-11- 936 tarihinde 
saat 14 te belediye eııcümenine baş· , 
vurmaları ilan olunur.7553 J 

22-24- 26-28 

22-24-26-28 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 
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